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Beste tennisvrienden, 

 

Corona houdt ons nog steeds in de ban.  Maar de opgelegde maatregelen worden door 

jullie correct opgevolgd.  Wij willen jullie hiervoor danken!  Want als wij samen onze 

verantwoordelijkheden nemen, blijven wij het virus de baas. 

 

En omdat sporten in de buitenlucht is en blijft toegelaten, dus gaan wij er een lap op 

geven !!!  

 

 
Nieuwe ledendag  

Wij verwelkomen graag onze nieuwe leden (en oude natuurlijk ook) om kennis te maken 

met onze club. 

Wij verwelkomen hen graag op vrijdag 3 juli vanaf 19u.  Om praktische redenen is 

inschrijving verplicht voor 30 juni.  

Met enige fierheid kunnen wij u melden dat er dit jaar 65 nieuwe leden zich hebben 

aangesloten bij onze club.  Alvast van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

Nog enkele plaatsjes vrij !!! 
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Interclub 

Als club hebben wij besloten om niet deel te nemen aan de reguliere interclub,  

ter vervanging organiseren wij een interne interclub.   

Wij dagen onze eigen leden uit om in ploegverband het tegen elkaar op te nemen! 

 

We volgen het spelprincipe van de winterinterclub, nl. de telling en de speltijd van 1 uur 

(zowel voor de enkel als de dubbel).  Het spel bestaat dus uit 4 enkel spelen en 2 

dubbels.   

De wedstrijden vinden plaats op vrijdagavond, zaterdag of zondag namiddag en avond. 

Afhankelijk van het aantal ploegen wordt er in een poele systeem gespeeld met finale of 

competitie met rangschikking/kampioen. 

Starten doen we vanaf 13 juli. 

- Voor wie? jeugd en volwassenen. 

- Ploegensamenstelling : uni of gemengd zijn.  

- Ploegaantal : 4 personen. 

De ploegkapiteins kunnen hun ploeg inschrijven tot 8 juli. 

 

 

Bubble Cup. 

De bubble Cup wordt georganiseerd op zondag 5 juli 

vanaf 13u.Een mini dubbeltornooi, de koppels kunnen 

samengesteld zijn uit 2 mannen, 2 vrouwen of 

gemengd. 

Voor eeuwige glorie en bubbles.  
Inschrijven kan tot 30 juni! 

 

 

 

 

 

Ladies Day. 

Op zondag 12 juli verwelkomen wij de Ladies op de pleinen.  Mannen!  

Vanaf 13u mogen jullie, van op het terras, milde commentaar geven op 

het spel van de dames.  

De ladies spelen en de mannen worden verwend met een hapje en 

drankje (tegen democratische prijzen).   

Dus ook een beetje mannendag!!! 

Ladies, jullie kunnen inschrijven tot 8 juli. 
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Open tornooi 

Van 13 juli tot 26 juli organiseert de club het open tornooi.  Leden van andere clubs zijn 

dan meer dan welkom om deel te nemen aan het tornooi.  Uiteraard zijn onze clubleden 

ook welkom.  U kan uw deelname kenbaar maken, door u in te schrijven via de tool van 

Tennis Vlaanderen. 

Vindt u een tornooi wat te hoog gegrepen, dan is u welkom om vanop het terras te 

komen supporteren voor de deelnemers. 

 

 

 

Family day. 

Een gezinsuitstap naar de tennis en dan ook nog 

samen spelen, het kan op  

zondag 2 augustus vanaf 13u! 

Wij organiseren een mini dubbel tornooi, de 

dubbelpartners komen uit hetzelfde gezin.  Het duo 

kan bestaan uit vader/dochter, moeder/zoon, 

volwassene/jongere, … 

Wij willen er gewoon een tof familiemoment van 

maken, met enige spanning!  

De duo’s kunnen zich inschrijven tot 29 juli.  
 

 

 

 

Nog enkele boodschappen van algemeen nut! 

 

• Yes, Yes vanaf heden kan u betalen met bancontact. 

• Ondanks de versoepelingen dienen we nog steeds de 

kantine om 1u te sluiten. 

• Een groep bestaat nog steeds uit maximum 10 personen. 

• Er is een uitzondering voor sportclubs wat betreft de 

bestelling van dranken!  Je mag wel aan de toog jouw 

bestelling komen plaatsen, rekening houdend met 

afstandsregel van 1,5m. 

• De kleedkamers en douches blijven niet toegankelijk. 

• Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte! 

 

 

Wenst u deel te nemen aan 1 of meerdere activiteiten, schrijft u dan in voor de 

inschrijfdatum op volgend emailadres loonsetc@loonsetc.be 

 

 

Hopelijk tot …..! 

 

 

Het LTC bestuur 

 

mailto:loonsetc@loonsetc.be

